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 حفسري آياث األحكام

 (سىرة البقرة)
 (22/10/1432 اإلثنني :الدرس الثاين)

 
َيا َبِني ِإِسرائيَل اْذُكُروا ِنِعَوِخَي الَِّخي َأِنَعِوُج ): اآليت الثالثت

 (.َعَلِيُكِن َوَأِوُفىا ِبَعِهِدي ُأوِف ِبَعِهِدُكِن َوِإيَّاَي َفاِرَهُبىِى
فبء ثبٌوهذ، وال وفبء ثوهذ إال ولذ عجك ههذ ثُٕهُ أِش اهلل عجؾبٔٗ ثين إعشائًُ ثبٌى

َوَأِوُفىا ِثَوِهٔذٌ }: وثٌن اهلل َوٍّىٔٗ، ولذ مسبٖ اهلل ُِضبلًب ربسًح وربسًح ههذًا لبي روبىل
ُِ ُٗ } : ولبي( وأوافىا ثوهذ اهلل إرا هب٘ذًب: )ولبي{ ُأؤف ِثَوِهٔذُو وٌَََمِذ َأَخَز اٌَّ

 ًَ ٍِ َهَشَش َٔٔمُجًبَُِٔضبَق َثٍِٕ ِإِعشائُ ُُ اْصَٕ ُِِٕٔه َُِٔضبَق َثٍِٕ }: بيول{ َوَثَوْضَٕب  ٌََمِذ َأَخْزَٔب 
ُِ ُسُعاًل ًَ َوَأِسَعٍَْٕب إٌَُِِِه ُِ}: ولبي{ ِإِعشائُ َِبَءُو َْ ٔد ُِ ال َرِغٔفُىى َُِٔضبَلُى { َوِإْر َأَخْزَٔب 

. 
بٌجالى واٌززوًن وُِضبلهُ وههذ اهلل إٌُٗ ؽفق اٌذَٓ وطُبٔزٗ، واٌمُبَ ثىاعجٗ ث

واٌزوٍُُ، واإلميبْ ثبٌٕيب األٍِ ٌى سأوٖ أو مسوىا ثٗ ٘زا ههذ اهلل إٌُهُ وههذُ٘ 
 .إٌُٗ عجؾبٔٗ ٘ى إدخبذلُ اجلٕخ وإصبثزهُ هًٍ رٌه

داود ثٓ ِهشاْ لبي مسوذ فؼُال َمىي يف سوي أثى ٔوُُ يف احلٍُخ ِٓ ؽذَش 
 .ىُ أوف ٌىُ مبب وهذرىُلىٌٗ وأوفىا ثوهذٌ أوف ثوهذوُ لبي أوفىا مبب أِشر

و٘زا اٌوهذ ٔغجٗ اهلل إٌُهُ إوشاًِب ذلُ ٌى وفىا ثوهذٖ، وإال فبهلل عوٍٗ هًٍ ٔفغٗ 
هٓ أيب سوق، هٓ اٌؼؾبن، هٓ سوي اثٓ عشَش واثٓ أيب ؽبًب ِٓ ؽذَش  ثٕفغٗ،

أوفىا مبب أِشرىُ ثٗ ِٓ : ، َمىي"وأوفىا ثوهذٌ أوف ثوهذوُ"اثٓ هجبط، يف لىٌٗ
أوف "ىُ هٕٗ ِٓ ِوظُيت يف إٌيب طًٍ اهلل هٍُٗ وعٍُ ويف غًنٖ،ؿبهيت وهنُز

 .أسع هٕىُ وأدخٍىُ اجلٕخ: ، َمىي"ثوهذوُ
ؽك اٌوجبد هًٍ اهلل أْ ال : )وَُفغش ٘زا لىٌٗ طًٍ اهلل هٍُٗ وعٍُ يف اٌظؾُؼ

َب هجبدٌ : )، و٘زا ٔلًن لىٌٗ روبىل يف اخلرب اٌمذعٍ(َُوزة ِٓ ال َُششن ثٗ شُئًب
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فهى ِٓ َُؾشَ هًٍ ٔفغٗ ( اٌلٍُ هًٍ ٔفغٍ وعوٍزٗ ثُٕىُ حمشًِب إين ؽشِذ
وبْ األِش ِٓ ؿشفٌن أشجٗ اٌوهذ واٌومذ، وٌىٓ ثين إعشائًُ  بوَُؾًٍ عجؾبٔٗ، ودل

اٌزَٓ : )ٔمؼىا اٌوهذ فؾٓشفىا وثذٌىا ووزّىا ِبمل َغزـُوىا حتشَفٗ، لبي روبىل
 (.َٕمؼىْ ههذ اهلل ِٓ ثوذ ُِضبلٗ

 :ِٓ أكهش٘بويف اَِخ ِغبئً 
وعىة االٌزضاَ ثبٌوهىد وادلىاصُك وأدائهب إىل أٍ٘هب وّب ٍ٘، وأهنب ال رغمؾ : أواًل

( وأوافىا ثبٌوهذ إْ اٌوهذ وبْ ِغئىاًل: )إال ثفغخهب ِٓ اٌـشفٌن، لبي روبىل
واٌزَٓ ُ٘ ألِبٔبهتُ وههذُ٘ )، (واٌزَٓ ُ٘ ألِبٔبهتُ وههذُ٘ ساهىْ: )ولبي

 (.ساهىْ
د وادلىاصُك ثٌن اٌوجبد ِشبهبخ ثىعىة اٌىفبء واالٌزضاَ هبب ِن وإمنب وبٔذ اٌوهى

ههىدُ٘ ِن اخلبٌك عجؾبٔٗ، أْ اهلل عً وهال عوً اٌىفبء ثٌن اٌوجبد واٌوذي ثُٕهُ 
واٌزلبمل ِشبثٗ ٌوذٌٗ عجؾبٔٗ وروبىل ِٓ عهخ االشزشان يف وعىة اٌوذي وحتشمي 

َُ فُّب سوي سوٌ هٓ أيب رس هٓ إٌيب َطًَّ ففٍ اٌظؾُؼ  اٌلٍُ  ٗٔ َوَعَّ ُٗ َهٍَُِ اٌَّ
َب هجبدٌ إين ؽشِذ اٌلٍُ هًٍ ٔفغٍ وعوٍزٗ : )هٓ اهلل رجبسن وروبىل أٔٗ لبي

 .احلذَش أخشعٗ ِغٍُ..(  ثُٕىُ حمشِب فال رلبدلىا
ؽشِٗ هًٍ  ، فمذهًٍ حتشمي اٌزلبمل ثىىٔٗ حمشِب هٍُٗ فؾُّٕب دًٌ عجؾبٔٗ ٌوجبدٖ

فبٌلٍُ إرا ؽشِٗ  ئٗ ؽمٗ فىزٌه اٌوجبد فُّب ثُٕهُ،ٔفغٗ أْ َلٍُ أؽذًا ثوذَ إهـب
 .اهلل هًٍ ٔفغٗ وٌٗ ؽْك ربَ هًٍ هجبدٖ فهى ثٌن اٌوجبد ادلزغبوَٓ ِٓ ثبة أوىل

إشبسح إىل اٌومىد واٌوهىد وشجههب وٍ٘ اٌيت ( وعوٍزٗ ثُٕىُ: )واٌزلبمل يف لىٌٗ
ِب روب٘ذد  جيت فُهب اٌىفبء، وَذخً يف رٌه ؽشِخ اٌزوذٌ ألٔٗ داخٍذ يف أطً

اٌغالَ )هٍُٗ اٌجششَٗ ِٓ ثزي األِبْ وٌى هشفًب، أو ثبٌزؾُخ اٌيت َجزٌىهنب ٌجوؼهُ 
 (.هٍُىُ وسمحخ اهلل

أْ رفشَؾ أؽذ ادلزوب٘ذَٓ ِىعت ٌغمىؽ ؽمٗ ثىفبء اِخش ٌٗ، واٌومىد : صبًُٔب
 :واٌوهىد ذلب ششوؽ وِٓ ؽُش عهبهتب ٍ٘ ٔىهٌن 
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ىق، وٍ٘ وششوؽ اٌوجبداد اٌيت فشػوهب ششوؽ اخلبٌك ِن ادلخٍ: إٌىم األوي 
اهلل ِوهب وششوؽ اٌظالح ورمى٘ب فّٓ رشن ششؿًب ِزوّذًا ثال هزس ثـٍذ طالرٗ 
ومل َغزؾك األعش وغزش اٌوىسح، وِٓ رشوٗ ثوزس ووبدَ ادلبء واٌزشاة وهبدَ 

 .اٌضىة ٌٍوىسسح فظالرٗ طؾُؾخ سمحخ ِٓ اهلل وٌـفًب
 ِٓ اٌجوذ ٌؼوفٗ ولظىس أٍُ٘زٗ ثٕغُبْ وال َُزظىس إال اإلخالي ثبٌششوؽ إال

 .وػوف وهغض وهٕبد 
ششوؽ يف اٌومىد ثٌن اخلٍك وبٌومىد هًٍ اٌجُىم وإٌىبػ وشجههب، : إٌىم اٌضبين

، (واٌزَٓ ُ٘ ألِبٔبهتُ وههذُ٘ ساهىْ: )فهزٖ جيت اٌىفبء هبب ثبالرفبق، لبي روبىل
 (.واٌزَٓ ُ٘ ألِبٔبهتُ وههذُ٘ ساهىْ)
ِٓ ششوؽ اٌومذ ِىعت حلك اٌفغخ إْ أساد طبؽت احلك واإلخالي ثششؽ 

 .فغخٗ وإْ أساد إعبصرٗ فٍٗ رٌه 
عٍُّبْ ثٓ ثالي أو هجذ اٌوضَض ثٓ  هِٓشواْ ثٓ حمّذ فشوي أثى داود ِٓ ؽذَش 

ٗٔ طًٍ اهلل حمّذ هٓ وضًن ثٓ صَذ هٓ اٌىٌُذ ثٓ سثبػ هٓ أيب ٘شَشح َلبَي َسُعىُي اٌَّ
َْ » هٍُٗ وعٍُ ُّى ُِّغٍٔ ُِ اٌْ  .«َهًٍَ ُشُشؤؿِه

وضًن ثٓ هجذ اهلل ثٓ هّشو ثٓ هىف ادلضين هٓ أثُٗ هٓ وسوي اٌزشِزٌ ِٓ ؽذَش 
اٌظٍؼ عبئض ثٌن ادلغٌٍّن إال : عٍُ لبيأْ سعىي اهلل طًٍ اهلل هٍُٗ و: عذٖ

 ؽشَ ؽالاًل طٍؾب ؽشَ ؽالال أو أؽً ؽشاِب وادلغٍّىْ هًٍ ششوؿهُ إال ششؿًب
 .أو ؽً ؽشاًِب

لبي أخربين حيٍن ثٓ عوُذ هٓ هجذ اٌشمحٓ ثٓ اٌمبعُ أٔٗ مسن ِبٌه وسوي 
ِىؾىاًل اٌذِشمٍ َغأي اٌمبعُ ثٓ حمّذ هٓ اٌوّشي وِب َمىي إٌبط فُهب ؟ 

ِب أدسوذ إٌبط إال وُ٘ هًٍ ششوؿهُ يف أِىاذلُ وفُّب : فمبي ٌٗ اٌمبعُ 
 .أهـىا

ب ثبالرفبق، وهٕذ ووزٌه اٌوهىد اٌيت ثٌن األُِ واٌذوي واٌمجبئً جيت اٌىفبء هب
 .اإلخالي ثىاؽذ ِٕهب فهى ِغمؾ ٌىبًِ اٌومذ
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وإْ أخً أؽذ ادلزوبلذَٓ ثششؽ فٍٍضبين ؽك إعمبؽ اٌومذ وٌٗ ؽك إثمبئٗ ثذؤٗ ِٓ 
 .عذَذ، وإال فهى ثبؿً ثظُغزٗ اٌغبثمٗ

 
 {الرَّاِكِعنَي َوَأِقيُوىا الصَّالَة َوآُحىا الزََّكاَة َواِرَكُعىا َهَع}: اآليت الرابعت

 
أِش اهلل ثبإلرُبْ ثبٌظالح واٌضوبح وأْ رىىْ طالرٗ ِن ادلغٌٍّن ال ِٕفشدًا ثظالرٗ 
٘زا كب٘ش اَِخ، وعبء ِوىن ٘زٖ اَِخ ثبألِش ثبٌظالح واٌضوبح ِمزشٔخ يف ِىاػن 

( ولىٌىا ٌٍٕبط ؽغًٕب وألُّىا اٌظالح وآرىا اٌضوبح: )هذَذح ِٓ اٌمشآْ لبي روبىل
( لُّىا اٌظالح وآرىا اٌضوبح وِب رمذِىا ألٔفغىُ ِٓ خًن جتذوٖ هٕذاهللأ) :ولبي

ويف إثشاُُ٘ ( وفىا أَذَىُ وألُّىا اٌظالح وآرىا اٌضوبح: )ويف إٌغبء لبي روبىل
: ولبي يف ِشمي( لً ٌوجبدٌ اٌزَٓ إِٓىا َمُىا اٌظالح وَٕفمىا دمب سصلٕبُ٘: )لبي
وعوٍٕبُ٘ أئّخ َهذوْ : )األٔجُبء لبيويف ( ووبْ َأِش أٍ٘ٗ ثبٌظالح واٌضوبح)

( ثأِشٔب وأوؽُٕب إٌُهُ فوً اخلًناد وإلبَ اٌظالح وإَزبء اٌضوبح ووبٔىا ٌٕب هبثذَٓ
فغوً اعزؾمبق وطف اٌزوجذ واٌوبثذ َُـٍك هًٍ ِٓ ادادمهب وّب أِش هبّب، وفُٗ 

شائن دًٌُ هًٍ أْ ِؤدٌ اٌظالح واٌضوبح هًٍ وعههب ال ثذ أْ َزجوهب ؿىهًب ثمُخ ش
 .اإلعالَ وَزمٍ ٔىالؼهب

ِمشؤخ ثـبهخ ( وألُّىا اٌظالح وآرىا اٌضوبح وأؿُوىا اٌشعىي : )ولبي اهلل يف إٌىس
ويف ( فألُّىا اٌظالح وآرىا اٌضوبح: )سعىي اهلل طًٍ اهلل هٍُٗ وعٍُ، ويف احلظ لبي

إشبسح إىل وعىة اٌضوبح هًٍ ( وألّٓ اٌظالح وآرٌن اٌضوبح: )األؽضاة لبي 
ٕغبء يف أِىاذلٓ هًُٕب وإْ وٓ ِزضوعبد فى٘نب ِباًل أو ِهشًا أو ر٘جًب ِىٕىصًا، اٌ

ِمشؤخ ثـبهخ ( فألُّىا اٌظالح وآرىا اٌضوبح وأؿُوىا اهلل وسعىٌٗ: )ويف اجملبدٌخ لبي
اهلل وؿبهخ ٔجُٗ، ولذ عبء األِش ثبٌظالح أوضش ِٓ اٌضوبح يف اٌىزبة واٌغٕخ، ولبي 

 (.ظالح وآرىا اٌضوبحوألُّىا اٌ: )يف ادلضًِ
يف األٔوبَ لبي وّب ، ألمهُزهب ولذ عبء يف ِىاػن هذَذح األِش ثبٌظالح وؽذ٘ب

وألُّىا وعى٘ىُ هٕذ وً : )ولبي يف األهشاف( وأْ ألُّىا اٌظالح وارمىٖ: )روبىل
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وألُّىا : )ويف اٌشوَ لبي( ُّىا اٌظالح وثشش ادلؤٌِٕنلوأ: )ويف َىٔظ لبي( ِغغذ
ِجًُٕب أْ ِٓ خظبي ادلششوٌن رشوهب، واحلذَش ( ٔىا ِٓ ادلششوٌناٌظالح وال رىى

هٓ ِوبين ٘زٖ اَِبد ٔىسدٖ ٕ٘ب فُّب َزوٍك ثىعىة اٌشوٌٕن، وأِب فؼً ِؤدَهّب 
 .فّىاػوٗ وضًنح يف وزبة اهلل وٌُغذ ِٓ ششؽ وزبثٕب

وألُّىا اٌظالَح :"أثُٗ، هٓ لزبدح، يف لىٌٗسوي اثٓ عشَش هٓ اثٓ أيب عوفش هٓ 
 فشَؼزبْ واعجزبْ، فأٗدومهب إىل اهلل: ، لبي"ىا اٌضوبحوآُر

 :ويف آَخ اٌجبة دًٌُ هًٍ مجٍخ ِٓ ادلغبئً
، وّب يف ثبالرفبق فشػُخ اٌظالح واٌضوبح ومهب اٌشوٕبْ اٌضبين واٌضبٌش: ِٕهب 

ظ شهبدح أْ ال إٌٗ إال اهلل ثين اإلعالَ هًٍ مخ: )ؽذَش اثٓ هّش يف اٌظؾُؾٌن
وحلذَش أيب ٘شَشح يف اٌظؾُؾٌن يف لظخ ( احلذَش.. وإلبَ اٌظالح وإَزبء اٌضوبح 

 .عؤاي عربًَ ٌٍٕيب طًٍ اهلل هٍُٗ وعٍُ دلب عأٌٗ هٓ اإلعالَ 
و٘ى سوٓ ِٓ أسوبهنب، وعوً أداء اٌظالح لُبًِب : عىة اٌمُبَ يف اٌظالحووِٕهب 

هٓ اثٓ أيب ًٌٍُ و٘ى أكهش ثبٌجُبْ، ففٍ اٌجخبسٌ  ولزًب ألْ اٌمُبَ أؿىي ِٓ غًنٖ
عٍُ وعغىدٖ وثٌن اٌغغذرٌن وبْ سوىم إٌيب طًٍ اهلل هٍُٗ و :هٓ اٌرباء لبي

 .وإرا سفن ِٓ اٌشوىم ِب خال اٌمُبَ واٌموىد لشَجب ِٓ اٌغىاء
ىهًب َوين أْ اٌمُبَ ال َُمبسْ ؿىاًل ثغًنٖ وإمنب غًنٖ َزشبثٗ فُّب ثُٕٗ عغىدًا وسو

 .وعٍىعًب ثٌن اٌغغذرٌن وسفوًب ِٓ اٌشوىم 
ٌٍموىد وأطً اٌمُبَ يف اٌٍغخ ٘ى االٔزظبة ادلؼبد ، اإللبِخ ِظذس ألبَو

واالػـغبم واٌشوىم، وإمنب وبْ لُبًِب ألْ األِش ال َزأرً إال ثٗ ألمهُزٗ فبٌمبئُ 
ثوذ األِش َفوً وَمىي هًٍ ِب ال َمىي هٍُٗ اٌمبهذ، ولذ عبء األِش ثبٌظالح ٕ٘ب 

ثبإلميبْ ألمهُخ اٌزذسط واٌزغٍغً ثبٌزششَن وّب عبء يف ؽذَش ِوبر إىل آٌُّ لبي 
ٌُىٓ أوي ِب رذهىُ٘ إٌُٗ شهبدح أْ ال إٌٗ إال اهلل فئْ ُ٘ : )طًٍ اهلل هٍُٗ وعٍُ

 (احلذَش.. مخظ طٍىاد اعبثىن ٌزٌه فأهٍّهُ أْ اهلل افزشع هٍُهُ 
أْ ادلشاد ثٗ رغىَخ اٌظفىف، ( لُّىا اٌظالحوأ: )وِب َغزذي ثٗ اٌجوض ثأْ لىٌٗ

َوَأِوَؽَُِٕب ): وأخبٖ ثئلبِخ اٌظالح لبي روبىل ِىعًففٍ رٌه ٔلش، ورٌه أْ اهلل أِش 
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ُّىا  ُِ ٔلِجًٍَخ َوَأٔلُ ِّٔظَش ُثُُىّرب َواِعَوٍُىا ُثُُىَرُى َّب ِث ُِٔى ْْ َرَجٖىآ ٌَٔمِى ٗٔ َأ ُِىَعً َوَأٔخُ إًٌَِ 
ٌَِِٕٔن اٌٖظٍَبَح َوَثشِِّش ُِّؤ ورغىَخ اٌظفىف ِٓ خظبئض ٘زٖ األِخ وّب سوي ( اٌْ

لبي سعىي اهلل طًٍ اهلل هٍُٗ و عٍُ فؼٍٕب هًٍ : هٓ سثوٍ هٓ ؽزَفخ لبيِغٍُ 
 .إٌبط ثضالس عوٍذ طفىفٕب وظفىف ادلالئىخ

واٌضوبح ِٓ صوب اٌشٍء إرا منً، ومسُذ ثزٌه دفوًب ٌزىُ٘ إٌمض اٌـبسيء هًٍ 
 :شدافوهب لبي اٌشبه

ْٔ َأِسَثَوٕخ ِٓ ُدو ِٔ ُِ َُِخٍَُمىا، َوُعُذوُد إٌٖبِط َرِوَزٍُظ...  َوبُٔىا َخّغب أو َصًوب  ٌَ 
فُٗ إشبسح إىل فؼً اٌشوىم وأْ اخلـبة ادلزىعٗ ( واسووىا ِن اٌشاووٌن: )لىٌٗ

إىل ثين إعشائًُ فُٗ ٔغخ طالهتُ فظالح اٌُهىد ال سوىم فُهب، وٌزا لـن ِب 
ََِن اٌٖشأؤوٌَن} :ْ حمّذًا أِشُ٘ ثٍضوَ هجبدهتُ فمبيَُّىٕهُ رذٌُغٗ أ  .{ َواِسَوُوىا 

ويف ٘زا أْ دفن اٌٍجظ واعت هٕذ اؽزّبٌٗ يف فهُ اخلـبة، وأْ اٌغىىد هٕٗ 
ِن اؽزّبي وعىدٖ رذٌُظ ثين إعشائًُ فال جيىص ٌوبمل يف خـبثٗ أْ َُوُّ يف 

بطًب يف األر٘بْ َُخبٌف ِىػن َُؾزبط إىل ختظُض أو َغٍت هًٍ كٕٗ فهُ ِوىن خ
 .احلك

وأؽجبس ثين إعشائًُ إمنب ػٍىا ثمٍت ادلوبين وحتشَف األٌفبف، فّب أِىٕهُ لٍت 
ِوٕبٖ لٍجىٖ ِن ثمبء ٌفلٗ، وِب مل َُّىٕهُ لٍجىا ٌفلٗ ٌُٕمٍت ِوٕبٖ، ولٍت ادلوبين 

ساح يف اٌُهىد أوضش، وحتشَف األٌفبف ٌُزجوهب حتشَف ادلوبين يف إٌظبسي أوضش، فبٌزى
أوضش حتشَفًب ٌٍّوىن وأوضش ثمبء ٌٍفق، واإلذمًُ أوضش ثمبًء ٌٍّوىن وأوضش حتشَفًب 
ٌٍفق، وذلزا وبٔذ اٌُهىد أشذ وفشًا ألْ اٌٍفق ٌذَهُ فُٗ احلغخ وٍَىوْ هٕمٗ 

هٕبدًا واعزىجبسًا، وأِب إٌظبسي فؾٓشف أعالفهُ إٌض ورجوٗ ادلوىن وأغبلىا هًٍ 
 .ِب َشؤٗ ِٓ ٌفٕق وِوىن

اٌشوىم هجبدح ختزض ثبٌظالح ال رظؼ ِٕفشدح هٕهب، وبٌغغىد فمذ عبء يف و
اٌششَوخ عغىد اٌزالوح واٌشىش واَِخ ورمى٘ب ثال طالح، وأِب اٌشوىم فٍُ َشد 

وزٌه اٌمُبَ ٌزا وبْ اٌغغىد أهلُ هٕذ اهلل ٌزّؾلٗ ثبٌزوجذ، فّٓ عغذ ٌغًن اهلل 
ألْ اٌمُبَ ثزارٗ ثال طالح ال  وفش، خبالف ِٓ لبَ وارمىن فئْ لظذ اٌزوجذ وفش،
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َذي دالٌخ ربِخ هًٍ اٌزوجذ إال ثمشَٕخ، وإْ لظذ اٌزؾُخ اثزذم ثبٌشوىم وُوشٖ 
 .ثبٌمُبَ هًٍ األطؼ إال ٌغُذ ِـبم وهبمل وواٌذ َُمبَ ٌٗ ثال ؿٍت ِٕٗ 

 :لبي األهشٍواٌوشة وبٔذ ُرؾٍُ ثوؼهب ثبٌشوىم 
 اٌوّبِخسووٕب ٌٗ وخٍوٕب ... إرا ِب أربٔب أثى ِبٌه 

وعىة اٌوًّ ِن إٌبط وأْ ال َىىْ اإلٔغبْ ِٕفشدًا ( هع الراكعني)ويف لىٌٗ 
إْ  :هٓ أيب ثٓ ووت لبيففٍ ادلغٕذ واٌغٕٓ  ثوٍّٗ، فوٍّٗ مجبهًخ أصوً وأفؼً،

طالح اٌشعً ِن اٌشعً أصوً ِٓ طالرٗ وؽذٖ وطالرٗ ِن اٌشعٌٍن أصوً ِٓ 
 .وعً  هضطالرٗ ِن اٌشعً وِب وضش فهى أؽت إىل اهلل 

رفؼً طالح يف : عٍُ لبيٗ وهٓ أيب ٘شَشح هٓ إٌيب طًٍ اهلل هٍُويف اٌظؾُؾٌن 
 .خاجلُّن هًٍ طالح اٌشعً وؽذٖ مخغب وهششَٓ دسع

واحلش هًٍ اٌزىبصش ثأداء طالح اجلّبهخ أكهش يف اٌششم ِٓ أدائهب يف ادلغبعذ ِن 
ّبم ٌٍّغبعذ، رأوذ اإلصٌٕن، ألْ ادلغبعذ وػوذ ٌالعزّبم، وِب ُعوً االعز

واٌظالح يف ادلغغذ اٌزٌ فُٗ مجبهخ أوضش أفؼً ادلغغذ األلذَ واألورب ؽغًّب إال 
ادلغبعذ اٌضالصخ، وإرا وبْ ادلغغذ إٌبط فُٗ أوضش اعزّبهًب فهى أفؼً ِٓ ادلغغذ 

األلذَ ٌلب٘ش إٌظىص، وألْ اٌششَوخ ؽضذ هًٍ االعزّبم أوضش ِٓ حتذَذ 
 .ِىبٔٗ

إمنب رزُ ادلوُخ ورزؾمك ثبوزّبي ادلىافمخ ثذًٔب واهزمبدًا، فّب ( هع الراكعني)ولىٌٗ 
َُّىٓ فُٗ االعزّبم وُششم رٌه مجبهخ فبدلوُخ أوًّ ثزؾممهّب، وبٌظالح مجبهخ 
ورمى رٌه، وٌزا دلب أِش اهلل إثٍُظ ثبٌغغىد ِن ادلالئىخ ِدَ ومل َغغذ وختٍف 

إثٍُظ ِبٌه أال رىىْ ِن َب : )هٓ ِىافمزهُ مجبهخ عوً رٌه خمبٌفخ ألِشٖ فمبي
وِب ُششم فُٗ ( إال إثٍُظ أىب أْ َىىْ ِن اٌغبعذَٓ)، وروش ؽبٌٗ (اٌغبعذَٓ

ارمىا ): ومىٌٗ روبىل( ِن)اٌوًّ ِٕفشدًا ومل َؤِش ثٗ مجبهخ، وعبء األِش ثٗ ثمىٌٗ 
فُفوٍٗ اٌشعً يف خبطزٗ ِن مجبهخ إٌبط اٌزَٓ ( اهلل ووىٔىا ِن اٌظبدلٌن

ىطف، فُىىْ ِن اٌظبدلٌن ثزمىاٖ ٘ى، واإلعشاس يف ِىاػن َُشبسوىٔٗ هبزا اٌ
 .اإلعشاس واٌوالُٔخ يف ِىػن اٌوالُٔخ 
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وأعزذي هبزٖ اَِخ هًٍ وعىة طالح اجلّبهخ، وَؤَذ رٌه ِب عبء يف اٌظؾُؾٌن 
إْ أصمً : هٓ أيب ٘شَشح سػٍ اهلل هٕٗ لبي، لبي سعىي اهلل طًٍ اهلل هٍُٗ وعٍُ

اٌوشبء وطالح اٌفغش وٌى َوٍّىْ ِب فُهّب ألرىمهب وٌى طالح هًٍ ادلٕبفمٌن طالح 
ؽجىا ، ٌمذ مهّذ أْ آِش ثبٌظالح فزمبَ مث آِش سعال فُظٍٍ ثبٌٕبط مث أٔـٍك ِوٍ 
ثشعبي ِوهُ ؽضَ ِٓ ؽـت إىل لىَ ال َشهذوْ اٌظالح فأؽشق هٍُهُ ثُىهتُ 

 .ثبٌٕبس
 .وزٌهؤمً غًن واؽذ إمجبم اٌظؾبثخ هًٍ رٌه، ؽىبٖ اثٓ رُُّخ و٘ى 

وؽىً اٌوًّ هٍُهب عُاًل ثوذ عًُ وأْ رٌه أِبسًح هًٍ وعىهبب اٌىبعبين ِٓ 
 .احلٕفُخ 

وَُٕمً يف والَ فمهبء احلٕفُخ أْ اجلّبهخ عٕخ ِؤوذح وِشداُ٘ ثزٌه اٌىعىة 
وَفهّٗ ثوغ اٌفمهبء أْ ادلشاد ثزٌه ِب َُخبٌف اٌزأوُذ ثبٌىعىة، ويف ٘زا ٔلش، 

إْ اجلّبهخ واعجخ، ولذ مسب٘ب : "حتفخ اٌفمهبء  هالء اٌذَٓ اٌغّشلٕذٌ يفلبي 
 ."ثوغ أطؾبثٕب عٕخ ِؤوذح، ووالمهب واؽذ

 .وثٕؾىٖ لبي اٌىبعبين وغًنٖ 
فال أسخض دلٓ : "يف وزبثٗ األَ لبيواٌشبفوٍ َٕض هًٍ اٌىعىة يف وزبة األَ 

و٘زا لىي : "إٌىوٌ ولبي" لذس هًٍ طالح اجلّبهخ يف رشن إرُبهنب إال ِٓ هزس
 ِٓ وجبس أطؾبثٕب ادلزّىٌٕن يف اٌفمٗ واحلذَش، ومهب أثى ثىش اثٓ خضميخ، اصٌٕن

 .أ٘ـ.." واثٓ ادلٕزس
ومجبً٘ن أطؾبة أمحذ هًٍ اٌىعىة و٘ى ادلشهىس هٕٗ وهٕٗ سواَخ أخشي ثبٌغُٕخ 
وفُهب ٔلش، وَلهش يل أٔٗ َشي عُٕخ اجلّبهخ يف ادلغغذ إرا مل ُروـً فزوـٍُهب فُهب 

 .واعت هٕذٖ إرا مل رزؾمك ثبٌجُذ ففٍ ادلغغذؽشاَ وأطً اجلّبهخ 
لبي اثٓ ِغوىد ٌى طٍُزُ يف ثُىرىُ وّب َظٍٍ ٘زا ادلزخٍف يف ويف اٌظؾُؼ 

 . ثُزٗ ٌزشوزُ عٕخ ٔجُىُ وٌى رشوزُ عٕخ ٔجُىُ ٌؼٍٍزُ
وضًن ِٓ فمهبء ادلزأخشَٓ ِٓ احلٕفُخ واٌشبفوُخ وادلبٌىُخ َشوْ اعزؾجبة طالح و

ز٘جهُ وإْ وبْ ذلُ عٍْف فُٗ، إال أٔٗ َُخبٌف ِز٘ت اجلّبهخ يف ادلغغذ، وِ
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أئّزهُ وكىا٘ش األدٌخ، وٌجوؼهُ والَ يف هذَ إجيبة اٌظالح يف ادلغغذ دلٓ جيذ 
اجلّبهخ يف غًنٖ، وَلٓ ثوغ إٌَمٍّخ ٌٗ أٔٗ ال َشي وعىة اٌظالح يف اجلّبهخ 

غغذ ٌٍغّبهخ ِـٍمًب ؽُش ال َُفشلىْ ثٌن ادلغأٌزٌن ثٌن وعىة إعبثخ إٌذاء يف ادل
 .فُٗ وثٌن وعىة اجلّبهخ ثوُٕهب 

 
 


